Uppförandekod
Vår uppförandekod gäller för alla medarbetare och beskriver hur vi
på Enerco ska uppföra oss – mot varandra, våra kunder och våra
leverantörer. Den har sin grund i våra gemensamma värderingar om
ansvar, respekt, nytänkande och framgångsskapande och beskriver
de krav vi ställer på oss själva och på vår omvärld. Med ett klokt och
ansvarsfullt uppförande kan vi tillsammans göra skillnad.

Om uppförandekoden
Uppförandekoden har sin grund i Enercos värdegrund och är vägledande för vårt dagliga
arbete. Koden bygger också på de tio principer som återfinns i Förenta Nationernas (FNs)
deklaration Global Compact där en uppsättning grundläggande värderingar inom områdena
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption antagits. Enercos uppförandekod
följer även ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Uppförandekoden gäller alla i Enercokoncernen; enskilda medarbetare, styrelse samt
ledning och är en del av anställningsvillkoren. Innehållet i koden ska respekteras och följas.
Uppförandekoden ska respekteras och följas av våra kunder, samarbetspartners och
leverantörer. Den som sluter avtal med kunder, leverantörer, entreprenörer och konsulter
måste säkerställa att dessa avtal följer uppförandekoden.
Uppförandekoden gäller tillsammans med våra kunders motsvarighet. Då vi inom Enerco
arbetar kundnära, ofta i kundens egna lokaler och ibland även i kundens IT-system, är det
av stor vikt att våra medarbetare vid dessa tillfällen också följer kundens uppförandekod,
säkerhetsinstruktioner och andra förhållningsregler. Har kunden inte meddelat några
instruktioner ska Enercos medarbetare efterfråga dessa. Om Enercos och kundens upp
förandekod skiljer sig åt ska Enercos medarbetare alltid använda de regler som är mest
restriktiva.

Vår värdegrund visar vägen
Ansvar, respekt, nytänkande och framgångsskapande är begrepp som genomsyrar Enercos
verksamhet och varumärke. Värdegrunden beskriver vad vi står för, vad vi vill åstadkomma och
hur vi vill uppfattas av vår omvärld.

Vi tar ansvar för

Vi visar respekt

• Säkerhet, hälsa och miljö
• Kvalitet och professionalism i allt vi gör.

• För varandra
• För alla vi möter i vår vardag.

Vi tänker nytt

Vi skapar framgång

• Vi är engagerade och proaktiva
• Vi är innovativa och vill förbättra.

• För våra kunder, för oss själva
och för Enerco.

Vi tar ansvar för
– Säkerhet, hälsa och miljö
Vi strävar efter att arbetsförhållanden, arbetsmetoder, arbetsplatser och organisation ska vara
utformade för att passa alla. Vi sätter alltid säkerheten främst; att arbeta säkert och att komma
hem i samma skick som innan jobbet är en självklarhet. Vi verkar för en alkohol- och drogfri
arbetsplats och arbetar förebyggande för att minska riskerna för alla typer av missbruk hos
våra medarbetare.

– Kvalitet och professionalism i allt vi gör
Vi är professionella i alltifrån hantering av utrustning till uppföljning mot våra kunder. För att
bygga starka partnerskap är det viktigt att vi för en ständig dialog med våra kunder och följer
upp resultatet, efter avslutat uppdrag. Det är tillsammans och i nära samarbete med våra
kunder som vi kan göra verklig skillnad.

Vi visar respekt
– För varandra och för alla vi möter i vår vardag
Alla människors lika värde är en självklarhet. Enerco ska vara en professionell och
välkomnande arbetsplats som präglas av respekt, integritet och tolerans. Ingen som arbetar
inom vår koncern, eller tillsammans med oss, ska utsättas för trakasserier eller diskriminering
på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder. Enerco har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling,
trakasserier, mobbning och diskriminering och tar avstånd från åsikter som strider mot våra
principer och värderingar.

Vi tänker nytt
– Vi är engagerade och proaktiva. Vi är innovativa och vill förbättra
Vi ifrågasätter och utmanar ständigt våra metoder och arbetssätt. Vi jobbar aktivt med att hitta
förbättringar och effektiviseringar i våra arbetssätt och våra kunders processer. Vi bevakar
förändringar och utvecklingen inom vår omvärld och bransch.

Vi skapar framgång
– För våra kunder, för oss själva och för Enerco
Genom att aktivt bidra med kunskap och erfarenhet tror vi att varje medarbetare kan påverka
Enercos framgång och utveckling. Vårt ledarskap bygger på övertygelsen om att en ledare
först och främst är en medarbetare, men med det extra uppdraget att nå resultat genom andra.
Genom tydliga förväntningar, mål, fokus, ansvar och tillit till sina medarbetare skapar våra
ledare trygghet och möjligheter för andra att prestera och utvecklas. Alltid med stort hjärta och
engagemang.
Som medarbetare är jag

Som ledare är jag

• Ansvarstagande

• Förtroendeingivande

• En kommunikativ lagspelare

• Tillitsfull

• Öppen, flexibel och innovativ

• Kommunikativ

• Kundorienterad

• Lagbyggare

• Medveten om mitt eget beteende och
vilken påverkan det kan ha på andra

• Utvecklande

• Jag uttalar mig aldrig eller skämtar
på ett sätt som av andra kan uppfattas
som kränkande eller förödmjukande.
• Jag bidrar till en arbetsmiljö som är
fri från fientligt, våldsamt, hotfullt eller
mobbande beteende.

• Som högre chef är jag dessutom visio
när och strategisk. Jag tar ut riktningen
och får människor att vilja följa.

Affärsetik och affärsprinciper
Enerco har en klar målbild när det gäller affärsetik och affärsprinciper: vi eftersträvar
noll övertramp. Vi tolererar ingen form av korruption, bestickning, mutor, illojala
konkurrensbegränsande åtgärder, diskriminering, trakasserier eller onödig miljöbelastning. Vi
följer de lagar, regler och förordningar som gäller på de marknader där vi är verksamma och vi
kräver att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt.

Korruption
Enerco och våra medarbetare får aldrig lämna gåvor, förmåner eller annan otillåten ersättning i
någon form i relationen med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare i syfte
att erhålla eller behålla affärer.
Anställda på Enerco får inte heller ta emot gåvor, förmåner eller andra former av ersättningar
från kunder, leverantörer eller andra parter som skulle kunna påverka objektiviteten i deras
beslutsfattande. Att lämna eller ta emot gåvor och förmåner av mindre värde kan vara tillåtet i
vissa fall. Vid minsta osäkerhet ska våra medarbetare alltid rådfråga närmaste chef.

Varumärke
Våra medarbetare är vårt företags ansikte utåt. Vårt varumärke är laddat med löften om vilka vi
är, hur vi agerar och vad vi levererar och vårt mål är att alltid leva upp till de förväntningar som
vi själva och omvärlden har på oss. När vi framför fordon med Enercos logotyp eller rör oss ute
i samhället med bolagets profilkläder, representerar vi alltid företaget, även om det sker på vår
fritid. Det innebär att vi även då måste följa uppförandekoden och agera efter de riktlinjer och
policys som finns i företaget.

Sociala medier och fotografering
Vid privat användning av sociala medier har anställda vid Enerco samma yttrandefrihet som
andra privatpersoner. I sociala medier kan gränsen mellan det privata och det professionella
dock suddas ut. Därför har alla Enercos medarbetare ett ansvar att inte använda sociala medier
privat på ett sätt som kan uppfattas som att man är en talesperson för Enerco. Även om en
medarbetare uttrycker sig som privatperson behöver man ibland ta ett professionellt ansvar då
den enskildes åsikter, av omvärlden, kan uppfattas som Enercos.
• Kunder, leverantörer eller kollegor får aldrig citeras utan deras godkännande.
• Hos våra kunder råder ofta fotoförbud vilket i alla lägen måste respekteras. Våra med
arbetare är skyldiga att ta reda på vad som gäller.
• Bilder tagna hos kund får aldrig publiceras utan godkännande från kunden och Enerco.
• Upphovslagar och annan lagstiftning gällande bilder och annat material ska alltid följas
och våra medarbetare är personligen ansvariga för det innehåll som de publicerar som
privatperson.

Efterlevnad
Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del av verksamheten. En
medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning
av sin chef.
Om medarbetare inom Enerco inte agerar i enlighet med uppförandekoden ska detta
rapporteras till närmaste chef eller till HR-avdelningen. Om en affärspartner upprepat eller
allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avvecklas.

Fastställande och uppdatering
Denna kod fastställs av Enercos ledningsgrupp och ska kontinuerligt ses över och vid behov
revideras.
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